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Perustelut kustannustenjakoperusteiden muutoksille vuodesta 2018 lähtien 

Kustannustenjakoperusteita soveltaen selvitetään työntekijän eläkelain (TyEL) 
183 §:n ja yrittäjän eläkelain (YEL) 142 § mukaiset kustannukset.  

• TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittely 
• YEL-eläkkeiden kustannustenjako 
• Palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkkeen osien kustannustenjako 
• Työttömyysvakuutusrahaston maksun hyvityksen jako 
• Eläketurvakeskuksen kustannusosuuksien selvittely 

 
Kustannustenjakoperusteisiin esitetyt muutokset on valmisteltu kustannusten-
jakoryhmässä, jossa on edustettuina ETK, eläkelaitokset ja sosiaali- ja terveys-
ministeriö. 

Lopullisten kustannustenjakojen maksuaikataulujen muutos 
Lopullisten kustannustenjakojen maksuaikatauluja esitetään sovitettavaksi yh-
teen ennakoiden kanssa. Näin lopullisten kustannustenjaon tarkistuserät olisi 
mahdollista yhdistää joulukuussa maksettavien kuluvan vuoden kustannusten-
jakoennakoiden kanssa. Yhdistelmälaskelma sekä päätökset lopullisista eristä 
annettaisiin jatkossa vasta 20.11. mennessä, samaan aikaan mm. YEL-eläkkei-
den kustannustenjaon ennakoiden kanssa. Tieto lopullisista eristä toimitettaisiin 
eläkelaitoksiin kuitenkin jo lokakuussa lopullisten kustannustenjakojen valmis-
tuttua. 
 
Nykyisin eläkelaitokset maksavat kustannustenjaon ennakot ETK:lle joka kuu-
kauden ensimmäinen pankkipäivä ja ETK maksaa saaville eläkelaitoksille en-
nakkoerät joka kuukauden kolmas pankkipäivä. Kahden pankkipäivän viiveellä 
varmistetaan, että ETK saa vastaanotettua ennakkoerät ennen maksamista. 
Pankkien rahaliikenne on kuitenkin reaaliaikaistunut ja toisinaan ETK:lla olisi 
mahdollista maksaa ennakkoerä jo nopeammalla aikataululla. Täten esitetään, 
että ETK maksaa ennakkoerät viimeistään joka kuukauden kolmas pankki-
päivä. 
 
Esitetty YEL-eläkkeiden lopullisen kustannustenjaon aikataulumuutos ei vas-
taa nykyistä valtioneuvoston asetusta yrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta. 
Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee tämän esityksen mukaista aikataulu-
muutosta asetukseen, joten kustannustenjakoperusteen voimaantuloon on kir-
jattu ehto YEL:n aikataulumuutokselle. Aikataulumuutos tulee voimaan vain, 
jos se päätösten antohetkellä syksyllä 2019 vastaa silloin voimassaolevaa val-
tioneuvoston asetusta. 

Ilmarisen ja Eteran yhdistymisen vaatimat muutokset 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (Ilmarinen) ja Keskinäinen Eläke-
vakuutusyhtiö Etera (Etera) yhdistyvät1.1.2018 alkaen. Yhdistymisen seurauk-
sena TyEL:n voimaanpanolakiin sisältyvät Eteraa koskevat erityissäännöt 
poistuvat. Tämän johdosta voimaanpanolaista seurannut Eteran vakuutuskan-
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taan liittyvä työkyvyttömyyseläke- ja vanhuuseläkeliikkeen tasausjärjestel-
mästä tuleva suoja lakkaa 1.1.2018 ja kustannustenjaon erityissäännöt pure-
taan. STM on vahvistanut Eteran ja Ilmarisen hakemat laskuperusteisiin tarvit-
tavat muutokset. 
 
Kustannustenjakoperusteisiin esitetään vastaavat muutokset. Kustannustenja-
koperusteissa Eteraa koskeneen työkyvyttömyyseläkeliikkeen kustannustenja-
koerän loppusuoritus tulisi Ilmarisen maksettavaksi vuoden 2018 kustannus-
tenjaossa. Kustannustenjakoerä määräytyisi Ilmarisen laskuperusteiden mukai-
sesti ja jaettaisiin tasausjärjestelmälle. Lisäksi Eteran LEL-vakuutuskantaan 
liittyvä erityinen kuolevuusliikkeen kustannustenjakoerä poistettaisiin tarpeet-
tomana. 

 

TVR-maksun ennakoiden toinen tarkennus 
Työttömyysvakuutusrahasto maksaa työeläkejärjestelmälle ns. TVR-maksua 
ansiosidonnaisilta työttömyys- ja koulutusajoilta sekä vuorotteluvapailta saatu-
jen etuuksien perusteella karttuvista eläkkeestä aiheutuvia kuluja varten. Tätä 
varten määrätyt kustannustenjaon ennakkoerät perustuvat arvioihin tulevista 
ansiosidonnaisista etuuksista. 
 
Perusteeseen esitetään mahdollisuus tarkentaa TVR-maksun ennakoita vielä 
joulukuussa, jos aiemmin määrätyt ennakot poikkeavat merkittävästi sen hetki-
sestä näkemyksestä. Joulukuun ennakkoa arvioitaessa ansiosidonnaisten työt-
tömyysetuuksien toteumasta on saatavilla tietoa jo kolmen kvartaalin osalta.   

Muut muutokset 
Perusteeseen on täsmennetty, että TEL-L:n mukaisilla eläkkeillä tarkoitetaan 
TyEL:n voimaanpanolain 30 a §:n 1 momentissa tarkoitetun TEL:n lisäeläke-
turvan ja TEL:n mukaisen työnantajavakuutuksen mukaisia eläkkeitä ja hau-
tausavustuksia. 

 
Maininnat yksityisen sektorin eläkelaitoksista on muutettu maininnoiksi yksi-
tyisten alojen eläkelaitoksista ja vastaavasti maininnat julkisen sektorin eläke-
laitoksista on muutettu maininnoiksi julkisten alojen eläkelaitoksista. 

 
Koska käytännössä MYEL:n lisäeläketurvaa ei voi Euroopan unioniin makset-
taviin siirtomääriin sisältyä, on sitä koskeva kohta poistettu koskien siirtomää-
rien käsittelyä kustannustenjaossa.  

Perusteiden voimaantulosäännös 
Perusteita sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2018 toimitettavaan kus-
tannustenjakoon. 
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